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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu Komisie o rámci správy a riadenia spoločností EÚ; domnieva sa, že 
vzhľadom na rôznorodosť existujúcich vnútroštátnych rámcov a jednotlivých kótovaných 
spoločností sa musí uplatňovať primeraný a flexibilný prístup k správe a riadeniu 
spoločností; žiada, aby sa predchádzalo nadmernému byrokratickému zaťaženiu a 
zohľadnili sa ambiciózne ciele rastu, ktoré sú stanovené v stratégii Agenda 2020 a v 
ustanoveniach smernice 2006/46/ES;

2. domnieva sa, že spoločnosti by mali zaviesť mechanizmy (školenia, informačné brífingy, 
pravidelné spravodajské bulletiny atď.) s cieľom zvýšiť informovanosť, účasť 
a zodpovednosť akcionárov a výmenu osvedčených postupov, pokiaľ by to nespôsobilo 
neprimerané zaťaženie spoločností;

3. konštatuje, že nevyhnutnou podmienkou je, aby bola dobre spravovaná spoločnosť 
transparentná a zodpovedná voči svojim zamestnancom, akcionárom a prípadne i k 
ostatným zainteresovaným stranám;

4. domnieva sa, že v súvislosti s finančnou krízou je možné poučiť sa z najväčších zlyhaní v 
podnikateľskej sfére;

5. v tejto súvislosti však presadzuje určitú zdržanlivosť a žiada, aby sa každý návrh 
posudzoval veľmi kriticky na základe cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, ako aj pomeru 
nákladov a prínosov týchto návrhov;

6. nepokladá jednotný prístup za primeraný, a to so zreteľom na značne veľkú rôznorodosť 
spoločností v Európe a najmä na rozdiel medzi kótovanými a nekótovanými 
spoločnosťami; za vhodný považuje prístup typu „dodržiavaj alebo vysvetli”, ktorý zahŕňa 
kódexy najlepších postupov, cielenú reguláciu založenú na zásadách a posilnený dohľad 
na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, ktorý zabezpečí, aby boli informácie a vysvetlenia zo 
strany spoločností spoľahlivé a vysoko kvalitné, čo pomôže zlepšiť kontrolu akcionárov;
domnieva sa, že ak spoločnosti neobjasnia dôvod, pre ktorý nedodržali príslušný kódex, 
malo by sa uplatniť donucovacie opatrenie a takéto nedodržanie kódexu by sa malo 
zverejniť; domnieva sa, že zlepšené postupy typu „dodržiavaj alebo vysvetli” by mali pri 
systematicky fungujúcich spoločnostiach zabezpečiť, aby bol príslušný regulačný orgán 
spokojný, že vysvetlenie je jasné a obsahuje informácie, ktoré akcionári potrebujú na to, 
aby sa rozhodli, či je uspokojivé;

7. zdôrazňuje, že zelená kniha sa zaoberá len spoločnosťami kótovanými na burze cenných 
papierov, domnieva sa však, že aj nekótované spoločnosti môžu mať prospech z dobrej 
správy, a nabáda Komisiu, aby v spolupráci s obchodnými organizáciami zostavila pre 
takéto spoločnosti nezáväzné usmernenia;

8. zároveň konštatuje, že účinnejšie uplatňovanie postupu „dodržiavaj alebo vysvetli“ by 
malo zahŕňať vzájomný tlak medzi jednotlivými spoločnosťami tým, že sa zabezpečí, aby 
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monitorovacie správy o spoločnostiach boli verejne dostupné;

9. domnieva sa, že by sa mala uľahčiť identifikácia akcionárov s cieľom podporiť dialóg 
medzi spoločnosťami a ich akcionármi a znížiť riziko zneužitia spojené s tzv. prázdnym 
hlasovaním;

10. súhlasí s Komisiou, že je potrebné zvýšiť identifikáciu akcionárov, a víta jej návrhy na 
túto tému v smernici o transparentnosti; žiada zostávajúce členské štáty, aby umožnili 
emitentom spoznať svojich domácich akcionárov;

11. je presvedčený, že kódexy môžu priniesť zmeny v správaní a že flexibilita, ktorú 
poskytujú, prináša inovácie, ktoré môžu vychádzať z najlepších postupov v celej EÚ; je 
presvedčený, že spoločné uplatňovanie najlepších postupov by zlepšilo správu a riadenie 
spoločností v EÚ;

12. vyjadruje presvedčenie, že existujúce kódexy by sa mali posilniť a že je potrebné ich 
účinnejšie monitorovať a lepšie vysvetľovať; zdôrazňuje, že akcionári (nielen väčšinoví, 
ale aj menšinoví) musia účinne zohrávať svoju úlohu v správe a riadení spoločností a že 
by mali vo väčšej miere prispievať k zodpovednej správe a riadeniu spoločností a tiež by 
mali mať podporu, aby uvažovali nad dlhodobými finančnými výsledkami spoločnosti;
domnieva sa, že akcionári by mali mať okrem iného právo odmietnuť politiku 
odmeňovania, ktorú určil výbor pre odmeňovanie na valnom zhromaždení; domnieva sa, 
že akcionári by mali regulačné orgány informovať v prípade, ak spoločnosť poskytne 
neprijateľné vysvetlenie, prečo sa odchýlila od kódexu;

13. berie na vedomie nedostatočný pokrok v oblasti zvyšovania rodovej rôznorodosti v 
správnych radách podnikov;  žiada Komisiu, aby od kótovaných spoločností požadovala, 
aby vo svojich výročných správach opísali svoje politiky v oblasti rôznorodosti vrátane 
rodovej rovnosti, ciele, ktoré si určili na vykonávanie týchto politík, a pokrok dosiahnutý 
pri plnení týchto cieľov; zdôrazňuje, že politiky riadenia podnikov a odmeňovania musia 
byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi, ktorá je 
zakotvená v smerniciach EÚ, a musia ju podporovať;

14. uznáva, že je nutné zabezpečiť transparentnosť v prípade transakcií so spriaznenými 
osobami a že významné transakcie, ktoré sa týkajú spriaznenej osoby, by sa mali 
oznamovať orgánu pre cenné papiere a trhy a mal by k nim byť priložený list od 
nezávislého poradcu, ktorý potvrdzuje, že transakcia je čestná a primeraná, alebo by o nej 
mali hlasovať akcionári, pričom spriaznená osoba by bola z tohto hlasovania vylúčená; 
navrhuje, aby Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal po konzultácii s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi usmernenia týkajúce sa primeraných referenčných 
hodnôt;

15. zdôrazňuje, že dobre riadená spoločnosť by mala byť transparentná a zodpovedná voči 
svojim akcionárom a prípadne i k ostatným zainteresovaným stranám; opätovne 
potvrdzuje, že riaditelia podnikov by mali pri prijímaní rozhodnutí brať do úvahy 
udržateľnosť a dlhodobé záujmy s cieľom minimalizovať riziká;

16. víta vypracovanie správcovských kódexov pre inštitucionálnych investorov v celej 
Európskej únii; vyjadruje presvedčenie, že európsky správcovský kódex by mohol byť 
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vypracovaný na základe súčasných modelov a v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi;

17. poznamenáva, že na trhu chýba dlhodobé zameranie, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala všetky príslušné právne predpisy a vyhodnotila, či niektoré požiadavky 
neúmyselne prispeli k tendencii ku krátkodobým riešeniam; víta najmä návrh Komisie, 
aby sa v smernici o transparentnosti upustilo od požiadavky podávania štvrťročných 
správ, ktorá len v malom rozsahu prispieva k informovanosti akcionárov a vytvára len 
krátkodobé obchodné príležitosti;

18. zdôrazňuje potrebu, aby sa členovia správnej rady spoločnosti vyberali na základe 
širokého súboru kritérií vrátane odbornej kvalifikácie a skúseností v danom odvetví;

19. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby členovia správnej rady bez výkonnej 
funkcie venovali dostatok času monitorovaniu a kontrole príslušných podnikov, a preto by 
mal počet mandátov, ktoré môže vykonávať člen správnej rady bez výkonnej funkcie, 
zohľadňovať rozsah a komplexnosť podniku a dodatočnú zodpovednosť spojenú s 
výkonom funkcie predsedu, a preto by mal byť obmedzený;

20. zdôrazňuje, že je potrebné oddeliť úlohy najvyššieho výkonného činiteľa spoločnosti a 
predsedu predstavenstva a že tieto úlohy by sa mali kombinovať iba vo výnimočných 
prípadoch;

21. žiada, aby výkonní členovia správnej rady, ktorí chcú byť vymenovaní za členov správnej 
rady bez výkonnej funkcie v tej istej spoločnosti, mali povinnú lehotu na zváženie s 
cieľom zabezpečiť, aby dohľad členov správnej rady bez výkonnej funkcie bol primerane 
nezávislý;

22. víta odporúčanie Komisie, aby kótované spoločnosti zverejnili svoje politiky 
odmeňovania, odmeňovanie jednotlivých členov správnej rady a výsledky hlasovania 
akcionárov o odmeňovaní, a podporuje povinné zverejňovanie odmeňovania členov 
správnej rady s výkonnou funkciou i bez výkonnej funkcie v kótovaných spoločnostiach;

23. tvrdí, že hoci je riziko často neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti, je dôležité, 
aby správne rady jasne definovali politiku rizika svojej spoločnosti a zabezpečili riadny a 
nezávislý dohľad nad postupmi riadenia rizík;

24. berie na vedomie mnohé výhody vlastníctva zamestnaneckých akcií vrátane rastúcej 
produktivity a angažovanosti pracovníkov v ich spoločnosti a žiada Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi na rozšírení a podpore vlastníctva zamestnaneckých 
akcií;
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